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س ّر الله في ال ّزمان

اخبار السينما

ليلة القدر ..سالم لل ّروح

اخ��ت��ل��ف��ت األح���ادي���ث يف حت��دي��ده��ا ،ول��ع ّ��ل
امل��ش��ه��ور يف أح���ادي���ث اإلم���ام��� ّي���ة ،أن��ه��ا ليلة
ث�لاث وعشرين ،فقد ج��اء يف رواي��ة عبد اهلل
بن بكري عن زرارة عن أح��د اإلم��ام�ين الباقر
والصادق(ع)...
ّ
َمآ أَ ْد َر َ
اك َما
{إِ َّنا أَن َز ْل َنا ُه ِف َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر* و َ
َل ْي َل ُة ا ْل َق ْدر* َل ْي َل ُة ا ْل َق ْدر َخ ْ ٌ َ
ْر*
ي ِّم ْن أ ْل ِف َشه ٍ
ِ
ِّهم ِّمن ُ
ك ِّل
َت َن َّز ُل الَْال ِئ َك ُة و ُّ
َالرو ُح ِفيهَا ِبإِ ْذ ِن َرب ِ
أَ ْم ٍ��ر* َس�لا ٌم ِه َ��ي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر}[سورة
الفجر].
موقع هذه ال ّليلة يف ال ّزمن
ّ
إن ال ّتدقيق يف اآليات اليت حتدثت عن نزول
القرآن ،يوحي بأ ّنها من ليالي شهر رمضان،
وذل��ك كما يف قوله تعاىلَ { :ش ْه ُر َر َم َض َ
ان
َّال ِذي أُن ِ��ز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر ُ
آن}[البقرة ،]185 :وقوله
ك ٍة إِ َّنا ُ
تعاىل{ :إِ َّنآ أَن َز ْل َنا ُه ِف َل ْي َل ٍة ُّم َبا َر َ
ك َّنا
ك ُّل أَ ْم ٍر َح ِكيم* أَ ْمراً
ين* ِفيهَا ي ْ
ُف َر ُق ُ
ُمن ِذ ِر َ
ٍ
ِّم ْن ِع ْن ِد َنآ إِ َّن��ا ُ
ك َّنا ُم ْر ِس ِل َ
ني}[الدّخان3 :ـ،]5
ف ّ
��إن الظاهر منها ـ باملقارنة مع س��ورة القدر
ـ ّ
أن املراد بها ليلة القدر.
وق����د اخ��ت��ل��ف��ت األح����ادي����ث يف حت��دي��ده��ا،
ّ
ولعل املشهور يف أحاديث اإلمام ّية ،أنها ليلة
ث�لاث وعشرين ،فقد ج��اء يف رواي��ة عبد اهلل
بن بكري عن زرارة عن أح��د اإلم��ام�ين الباقر
�����ص�����ادق(ع) ،ق����ال :ل��ي��ل��ة ث�ل�اث وع��ش��ري��ن
وال ّ
ه��ي ليلة اجل��ه�ني ،وحديثه أ ّن��ه ق��ال لرسول
اهلل(ص)ّ ،
إن منزلي ن��ا ٍء عن املدينة ،فمرني
بليل ٍة أدخل فيها ،فأمره بليلة ثالث وعشرين.
وه��ن��اك رواي���ة يف «ال���د ّر امل��ن��ث��ور» ع��ن مالك
والبيهقي بهذا املعنى ،واملعروف عند علماء
ّ ّ
سبع وعشرين.
أهل السن ّة ،أنها ليلة ٍ
����دل اآلي����ة ع��ل��ى ن����زول ال���ق���رآن دف��ع�� ًة
ه��ل ت
واحد ًة؟
{إِ َّنا أَن َز ْل َنا ُه ِف َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر} .هل نزل القرآن
بأمجعه يف ليلة القدر؟ وهل هناك ظهور يف
اآلية ويف أمثاهلا ّ
أن القرآن أنزل مجل ًة واحدة
درجيي يف مدّة ثالث وعشرين
غري نزوله ال ّت
ّ
سن ًة ،كما ورد يف قوله تعاىلَ { :و ُق ْرآ ًنا َف َر ْق َنا ُه
اس َع َلى ُم ْك ٍث َو َن َّز ْل َنا ُه َت ْن ِزي ً
ِل َت ْق َرأَ ُه َع َلى َّ
ال}
الن ِ
[اإلسراء ،]106 :ويف قوله تعاىلَ { :و َق َ
ال َّال ِذينَ
ك َف ُرو ْا َل ْو َ
َ
ال ُن ِّز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر َء ُ
َح َد ًة
ان ُ ْ
ج َل ًة و ِ
َك َو َر َّت�� ْل�� َن��ا ُه َت ْر ِتي ً
ك ِل ُن َث ِّب َت ِب�� ِه ُف��� َؤاد َ
َ
ك َذ ِل َ
ال}
[الفرقان.]32 :

رمب���ا ي��ق��الّ :
إن ظ��اه��ر كلمة ال��ق��رآن هو
جم��م��وع م��ا ب�ين ال َّ
��دف��ت�ين ،ول��ك��ن مي��ك��ن أن
ن�لاح��ظ ،على ه��ذاّ ،
أن اآلي���ات ا ّل�تي تتحدّث
عن إن��زال القرآن يف ليل ٍة مبارك ٍة ،ويف شهر
رمضان ،ويف ليلة القدر ،هي ٌ
بعض من القرآن،
ف��ه��ل ت��ش�ير إىل نفسها ك��ج��ز ٍء م��ن ال��ق��رآن
املن ّزل؟
إن ال ّ
ث��م ّ
��ظ��ه��ور يف ال��ك ّ��ل ـ ل��و ك���ان ـ فهو
ٌ
مشرتك بني اآليات ا ّليت تتحدّث عن النزول
ّ
التدرجيي ،وعن نزوله بنفسه ،ما ي��دل على
ّ
ّ
أن املراد بالقرآن هو املعنى العام ا ّلذي يصدق
والسورة والكتاب ك ّله .كما أ ّننا
على اآلية ّ
���س�ي�رةّ ،
ي ك��ان
أن ال��ن�ب ّ
ن�لاح��ظ يف ك��ت��ب ال ّ
ينتظر النزول القرآني ك ّلما وقع املسلمون
يف مشكل ٍة حتتاج إىل ّ
احلل ،وكان يتو ّقف يف
ّ
القرآني من
للحل
بيانها لل ّناس انتظاراً منه
ّ
اهلل ،فلو ك��ان قد ن��زل مجل ًة ،لكان معلوماً
ي ب��ت��ف��اص��ي��ل��ه يف ك ّ
���ل أح��ك��ام��ه ،واهلل
ل��ل��ن�ب ّ
العامل.
ما هو القدر؟
وما هو املراد بالقدر؛ فهل هو مبعنى ّ
الشرف
وال ّرفعة يف ما مي ّثله ذلك من عل ّو الدّرجة
واملنزلة ،ملا هلا من املنزلة ال ّرفيعة عند اهلل،
أم ّ
أن امل��راد التقدير ،فهي ال ّليلة ا ّل�تي يقدّر
اهلل فيها ّ
وموت،
كل أحداث السنة ،من حيا ٍة
ٍ
وحرب وسلم وغري ذلكّ ،
ولعل
وبؤس وشقا ٍء،
ٍ
ٍ
ٍ
ه��ذا هو األق��رب ،بلحاظ قوله تعاىلِ { :فيهَا
ْ ُ ُ ُّ َ
يم* أَ ْم��راً ِّم ْن ِع ْن ِد َنآ إِ َّنا
يُف َرق كل أ ْم ٍ��ر َح ِك ٍ
ُ
ك َّنا ُم ْر ِس ِل َ
ني}[الدخان4 :ـ ،]5وقوله يف آخر
ُ
ُ
َْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ِّهم
ّ
السورة{ :تنزل الال ِئكة و ُّ
َالرو ُح ِفيهَا ِبإِذ ِن َرب ِ
ِّمن ُ
ك ِّل أَ ْم ٍر}.
س ّر من أسرار اهلل
َمآ أَ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر} ،فليس شأنها
{و َ
مما ميكن لإلنسان أن يدركه بنفسهّ ،
ألن
ذل��ك س�� ّر اهلل يف ال�� ّزم��ان ،كما ه��و س�� ّره يف
املكان ويف األش��خ��اص ،فهو اخلالق للوجود
ك�� ّل��ه ،ب��ك ّ��ل أن���واع���ه ،وه���و ال����ذي مي��ن��ح ه��ذا
بعضاً من اخلصوص ّية ا ّليت جتعل منه «شيئاً
مذكوراً» ،ومينح ذاك بعضاً من األسرار ا ّليت
جتعله شيئاً عظيماًّ ،
ألن ا ّلذي خيلق الوجود
هو القادر على أن مينحه قيمته .وهكذا جعل
اهلل هلذه ال ّليلة قيمتها الروح ّيةَ { :ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر
َخ ْ ٌ َ
ْر} ،وقد ال يكون هذا ال ّرقم
ي ِّم ْن أ ْل ِف َشه ٍ

حتديداً يف الك ّم ،فرمبا كان تقريباً لل ّنوع يف
الدّرجة ا ّل�تي يتضاءل أمامها ّ
كل زم ٍ��ن من
هذه األزمنة ا ّليت ال حتمل إال الذ ّرات الزمن ّية
اجمل ّردة.
وهل أخذت شرفها من إنزال القرآن فيها ،أم
سابق عليه؟ ّ
أن شرفها ٌ
الظاهر ال ّثانيّ ،
ّ
ألن اهلل
يقول{ :إِ َّنآ أَن َز ْل َنا ُه ِف َل ْي َل ٍة ُّم َبا َر َ
ك ٍة}[الدخان:
 ،]3فهي مبارك ٌة يف ذاتها .ورمبا كان نزول
اإلهلي
القرآن فيها على أساس أ ّنه من األمر
ّ
ا ّل��ذي يتنزل به املالئكةُّ .
وأي أم ٍ��ر أعظم من
القرآن ا ّل��ذي هو ال ّنور واهل��دى للبشريّة من
����ي ا ّل����ذي ي��ص��ل األرض
خ�ل�ال ال�� ّل��ط��ف اإلهل ّ
��س�ير على
��س��م��اء ،وي��دف��ع ب��احل��ي��اة إىل ال ّ
ب��ال ّ
اخل ّ
��ط��ة اإلهل�� ّي��ة احلكيمة يف الفكر واملنهج
والشريعة واملفهوم الكامل ّ
ّ
الشامل للحياة،
ا ّل��ذي يفتح لإلنسان أكثر من ن��اف��ذ ٍة على
ال�� ّروح القادم من عند اهلل ،ليزداد ـ بذلك ـ
السماوات الروح ّية العليا يف رحاب
ارتفاعاً يف ّ
اهلل؟!.
ِّهم ِّمن
{ َت َن َّز ُل الَْال ِئ َك ُة وَالُّ��رو ُح ِفيهَا ِبِ��إ ْذ ِن َرب ِ
ُ
ك ِّل أَ ْم ٍر} ،وهذا هو س ّر ال ّليلة ا ّل��ذي تتن ّزل
املهمات
به املالئكة ،ا ّلذين يوكل اهلل إليهم ّ
املتعلقة بالكون األرض���ي امل ّتصل باإلنسان
من ّ
يهمه أو يتع ّلق بشؤونه ،يف رزقه،
أمر ّ
كل ٍ
وحركته وعمره ،وحنو ذل��ك .كما يتن ّزل
به ال�� ّروح ا ّلذي قد يكون املراد به جربيل(ع)،
ا ّل���ذي ام��ت��از ع��ن املالئكة ـ حسب األح��ادي��ث
الكثرية ـ ب��أ ّن��ه ال�� ّرس��ول ا ّل���ذي حيمل الوحي
لألنبياء ليب ّلغوه لل ّناس ،وقد يكون امل��راد به
خاص ٍة
اخللق العظيم ا ّل���ذي يتم ّيز ب��ق��در ٍة ّ
غ��ام��ض�� ٍة ،أو بطبيعة خمتلف ٍة ع��ن طبيعة
املالئكة .ولكن ما هي تفاصيل ذلك األمر؟
وما هي مالحمه الدّقيقة؟ ّ
إن ذلك مما مل
أن هناك بياناً
يب ّينه اهلل لنا ،ولك ّننا نعرف ّ
ّ
فسره
أمر حكيم ،أمراً من عند اهلل ،وقد ّ
لكل ٍ
املفسرون باألرزاق واآلجال واألوضاع امل ّتصلة
ّ
حبياة اإلنسان.
ومهما كان ،مما ميكن لإلنسان فهم معناه،
وبلوغ م��داه ،أو مما ال ميكن له الوصول إىل
بأن هناك س ّراً ربّانياً
فإن اآلية توحي ّ
ذلكّ ،
يثريه اهلل يف هذه ال ّليلة يف الكون اإلنساني،
م��ن خ�ل�ال رمح��ت��ه ا ّل��ت�ي ي��رح��م ب��ه��ا ع��ب��اده،
العامة أو
ولطفه ا ّلذي يلطف به يف حياتهم ّ
اخلاصة.
ّ
االستعداد لليلة القدر
ولذلك جاءت ال ّتعاليم النبويّة املستمدّة
هل��ي ا ّل��ذي أوح��ى به إىل نب ّيه،
من الوحي اإل ّ
للصالة
أو أهلمه إيَّاه ،بضرورة استعداده فيها َّ
واالب���ت���ه���ال وال���� ّدع����اء واالن���ق���ط���اع إىل اهلل،
وال��ت��ق�� ّرب إليه بالكلمة اخلاشعة ،والدَّمعة
اخلائفة ،واخلفقة احلائرةَّ ،
والشهقة املبتهلة،
ليحصل ع��ل��ى رض����اه ،ف��ي��ك��ون ذل���ك أس��اس��اً
َّ
للتقدير اإلهلّ���ي ا ّل���ذي مي ِّ��ث��ل عناية اهلل به
ورعايته له ،وانفتاحه عليه بربوب ّيته احلانية
ال ّرحيمة .وذل��ك هو الس ّر ا ّل��ذي يرتبط به
اإلن��س��ان بليلة ال��ق��در ،يف م��واق��ع إنسان ّيته،
اإلهلي يف رحاب ربوب ّيته،
ليلتقي ـ فيها ـ بالس ّر
ّ
لينطلق اإلن���س���ان إىل ربّ���ه ق��ائ��م��اً وق���اع���داً،
وراك��ع��اً وس��اج��داً ،يف إخ�لاص��ه ،ويف ابتهاله
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ويف خشوعه ،لتكون هذه ال ّليلة موعداً إهل ّياً
يتم ّيز عن ّ
أي موع ٍد آخ��ر .فبإمكان اإلنسان
أن يلتقي باهلل يف ّ
كل وق��تّ ،
ولكن لقاءه به
ي ِّم ْن أَ ْل ِف
يف ليلة القدر شي ٌء آخر ،فهي { َخ ْ ٌ
ْر} ،فال ّرمحة فيها تتضاعف ،والعمل فيها
َشه ٍ
يكرب ،واخلري فيها يكثر ،وعطايا اهلل تتزايد،
السالم ا ّليت يعيش فيها
وهي ـ بعد ذلك ـ ليلة ّ
السالم مع نفسه ومع ال ّناس،
اإلنسان روح ّية ّ
السالم املنفتح ّ
بكل
ألنها حتوّلت إىل معنى ّ
معانيه على اهلل ،ليكون برداً وسالماً على قلب
اإلنسان وروح��ه ،ليعود طفل احلياة الباحث
عن اهلل.
ليلة القدر سالم لل ّروح
{ َسال ٌم ِه َي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر} ،فليس فيها
ّ
أي مع ًنى يوحي بالش ّر والبغض واألذى مما
السالم لإلنسان؛ َّإنه سالم ال ّروح
يرهق مشاعر َّ
روحانية هذه ال ّليلة ،يف ّ
كل
ا ّل��ذي ميت ّد يف
َّ
دقائقها وساعاتها يف رمحة اهلل ولطفهَ { .ح َّتى
َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر} ،ليبدأ يو ٌم جدي ٌد يتحوّل فيه
اإلن��س��ان ـ يف م��ا أف���اض اهلل عليه م��ن روح��ه
إنسان جديد ،هو إنسان اخلري
ورحيانه ـ إىل
ٍ
والسالم ،يف آفاق اهلل ال ّرمحن ال ّرحيم
واحمل ّبة ّ
املتكب.
السالم املؤمن العزيز اجل ّبار ّ
ا ّلذي هو ّ
وتلك ه��ي ليلة ال��ق��در ا ّل�تي ق��د يكون هلا
موع ٌد ّ ٌ
معي معلومٌّ ،
ألن اهلل رمبا أخفاها يف
ال ّليالي ،لينطلق العباد يف أ ّي��ام��ه ،ليصلوا
إل��ي��ه��ا ،ل��ي��ت��ع�� ّب��دوا هلل يف أك��ث��ر م���ن ل��ي��ل�� ٍة،
الحتمال أ ّنها ليلة القدر ،ح ّتى يتعوّدوا أن
تكون لياليهم يف معنى ليلة القدر ،يف العبادة
واخلضوع والقرب من اهلل .وذل��ك ما يريده
اهلل ل��ع��ب��اده ،أن ي��ت��ق�� ّرب��وا إل��ي��ه ،ويلتقوا به،
ليصلوا إليه ب��أرواح��ه��م وقلوبهم ،أل ّن��ه��م ال
ميلكون الوصول إليه بأجسادهم.
ال ّنظرة الشعب ّية لليلة القدر
وقد تكون من مشكلة الوعي َّ
الشعيب هلذه
ال ّليلةَّ ،
أن ال ّناس يتط ّلعون إليها يف نظراتهم
السماء ،لرياقبوا ظاهر ًة كون ّي ًة المع ًة
إىل َّ
فيها ،أو شبحاً غامضاً يطوف يف أرجائها،
أو ملكاً ساحباً يف الفضاء ،أو ن��وراً ،أو شيئاً ـ
أي شيء ـ مما يكون إحي��اؤه ال ّ��س��اذجّ ،
ّ
أن هذا
اإلنسان قد طلعت عليه ليلة القدر ،ليكون
اإلهلية ا ّليت توحي له
ذلك مبثابة الكرامة
َّ
باالعتزاز ،وتبعثه على ال ّرضى بنتائج ليلته.
��ي ال��ب��اح��ث عن
ول��ك َّ��ن ذل��ك ال��وه��م ال��روح ّ
ّ
الظاهرة يف خارج ال ّذات ،هو املشكلة َّ
الناشئة
ّ
ّ
وحي ،يف فهم العبادة
ر
وال
الفكري
ف
ل
التخ
من
ّ
ّ
ويف وعي الدّين ،ويف اإلحساس بأسرار ال ّذات
يف عمق املضمون ،حيث يتط ّلع اإلنسان إىل
خ��ارج ذات��ه ال إىل داخلها ،وإىل شكل العبادة
ال إىل مضمونها ،وإىل سطح ا ّل��دي��ن ال إىل
جتمد الدين وحتوّل
عمقه ،ومن خالل ذلكّ ،
وعادات وتقاليد ،وابتعد اإلنسان
طقوس
إىل
ٍ
ٍ
عن وعي حقيقته اإلنسان ّية ا ّليت هي قبض ٌة
من طني األرض ،ونفخ ٌة من روح اهلل ،ليبقى
متع ّبداً لذاته ،يف ما هو اجلسد اخلالي من
معنى ال ّروح ،الغارق يف ضباب ّ
الشهوة ،ا ّلذي
��راب ورم��ا ٍد،
هو م��ادّة تتح ّرك لتتحوّل إىل ت ٍ
وليس روح���اً
تتجسد لتح ّلق يف رح��اب اهلل،
ّ
حيث هو معنى اإلنسان يف ليلة القدر.

اقامة ُأمسية «طهران – بيروت» الشعرية الدولية
اقيمت امس االمسية اخلامسة من امسيات
شعر املقاومة بعنوان «طهران – بريوت» وذلك
مبشاركة شعراء املقاومة من لبنان وايران.
واف����اد امل��ك��ت��ب االع�ل�ام���ي مل��دي��ن��ة االدب ان
االمسية اخلامسة من امسيات شعر املقاومة
س��ت��ق��ام حت��ت ع��ن��وان «ط��ه��ران – ب��ي�روت» يف
املؤسسة الثقافية ملدينة االدب بطهران.
واقيمت هذه االمسية مساء امس حبضور
كل من «االستاذ ف��ادي ح��درج»« ،الدكتور

حسنی ح��ای��ك»« ،ال��دك��ت��ور ع���ادل ی��ون��س»،
«نور آملي» من شعراء لبنان ،و«امحد حسن
احل��ج�یري» م��ن ش��ع��راء ال��ب��ح��ری��ن و ش��ع��راء
م���ن اي�����ران مب���ن ف��ي��ه��م «ع���ل���ي رض����ا ق�����زوه»،
«ن��اص��ر ف��ی��ض»« ،عبدالرحیم س��ع��ی��ديراد»،
«ع��ل�� يحم��م��د م�������ؤدب»« ،م���رت���ض���ی ح��ی��دري
آل ك��ث�یر»« ،حم��م��دم��ه��دي س���ی���ار»« ،ام��ی��د
مهدي جن��اد»« ،میالد عرفان ب��ور»« ،حمسن
رض��وان��ي»« ،م��ب�ین اردس��ت��ان��ي»« ،حممدرضا

وح���ی���دزاده»« ،ح��س��ن ص��ن��وب��ري» ،وال��س��ي��دات
«امی��ان طرفه»« ،بشری صاحيب» و «مسانه
خلفزاده».
كما سيتم يف املراسم تدشني كتاب «طبعة
بريوت» للشاعر االيراني علي داودي.
ي��ذك��ر ان «ام��س��ي��ات ش��ع��ر امل��ق��اوم��ة» هي
سلسلة ملتقيات ادبية تقام حول شعر املقاومة
مبشاركة الشعراء املميزين يتم فيها تسليط
الضوء على شعر الثورة وادب املقاومة.

عادات و تقاليد رمضانية

قرع الطبول والنقارات تقاليد خاصة
بأهالي هرمزكان

ان قرع الطبول والنقارات و ُ
(كم ُكم أو دُم دُم سحري) هي من
بني العادات والتقاليد القدمية لدى اهالي حمافظة هرمزكان
يف شهر رمضان املبارك.
ففي االيام املاضية ،وحتى االن يف بعض االماكن ،يقوم البعض
(سحر
يف هرمزكان وخاصة يف قضاء (جاسك)،بذكر الكلمات َ
وسحر ُشد) أي (ايها الصائم قد حان موعد السحور) ويطرقون
َ
ابواب املنازل اليقاض اصحابها لتناول وجبة السحور.

وتتمثل ُ
(كم ُكم سحري) باللغة احمللية هلرمزكان  ،يف دق
الطبل او النقارة من قبل واحد او اثنني من افراد احمللة وجيوبان
االزمة والطرقات العالن حلول موعد السحور.
ويف نهاية الشهر الفضيل جيوب هذا الشخص او الشخصني
االثنني الطرقات مرة اخرى و هو يضرب على الطبل او النقارة
امام ابواب املنازل لتحصيل هدية العيد.
(كب كشودن) (فتح الشفتني)
(كب كشودن) هي من العادات االخرى اجلارية يف شهر رمضان
املبارك مبحافظة هرمزكان ،حيث ان الناس عند مساعهم اذان
املغرب  ،وبعد اقامتهم الصالة ،يفطرون على قليل من املاء وامللح
واحلليب الساخن والتمر والشاي وغريها  ،ويسمى ذلك (عادة
فتح الشفتني للصائم) .يذكر انه مع التأكيد على بدء الفطور
بشرب امل��اء الفائر وامللح  ،لكن العطش ال��ذي يواجهه الصائم
طوال اليوم حيدوه لتناول املاء البارد والبطيخ االمحر والفواكه
واحللويات بادئ االمر .بالطبع اليزال معظم الناس اعتادوا كما
يف املاضي وطبقاً لتوصيات االطباء على بدء وجبة الفطور بشرب
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ماء فاتر مع قليل من امللح وشاي خمفف وحليب ومتر.
قراءة مراسم العزاء
جتري يف قضاء(ميناب) وخاصة قرية (كريان) يف ليالي  19و
 20و  21من رمضان املبارك مراسم قراءة العزاء اخلاصة بشهادة
حضرة االمام علي (ع) على يد ابن امللجم املرادي ومجاعة اخلوارج
حيث جيتمع ال��ن��اس بعد مساعهم ص��وت ال��ط��ب��ول وال��ن��ق��ارات
وتبدأ املراسم.

ح��ص��ل ال��ف��ي��ل��م االي����ران����ي ال��ق��ص�ير
«املظلة الرمادية»(جرت خاكسرتي)
للمخرج حممد بوستني دوز على جائزة
أفضل فيلم قصري من مهرجان « cine a
 »la calleالدولي يف كولومبيا .وعرض
الفيلم يف القسم التنافسي ال��دول��ي
للدورة الثامنة عشرة للمهرجان اليت
اقيمت يف الفرتة ما بني اخلامس عشر

حتى التاسع عشر من مايو املنصرم.
الفيلم من اخ��راج حممد بوستني دوز
وم���دت���ه  8دق���ائ���ق وحي��ك��ي ق��ص��ة رج��ل
لديه ع��ادات خاصة اىل ان يدخل رجل
حي��م��ل م��ظ��ل��ة يف ح��ي��ات��ه .ي��ذك��ر ان
«املظلة ال��رم��ادي��ة» سبق ان ش���ارك يف
م��ه��رج��ان « »Winter Film Awards
ال���دول���ي ب��أم��ري��ك��ا و م��ه��رج��ان «asian
 »pacificال��دول��ي بأمريكا.ومهرجان
هونغ كونغ الدولي لألفالم القصرية
و م��ه��رج��ان  »Shortyweekال��دول��ي
لألفالم القصرية بإسبانيا وحصل على
جائزة أفضل فيلم قصري من مهرجان
 USA Film Festivalال��دول��ي وجائزة
أف��ض��ل فيلم م��ن �Short Film Festi
 val in Lnonu Universityال��دول��ي
برتكيا.

ّ
«الجن الجميل» يقف عند املكساج والهندسة الصوتية

دخ��ل الفيلم السينمائي االي��ران��ي
(اجل ّ��ن اجلميل) (جن زيبا) للمخرج
ب����اي����رام ف��ض��ل��ي م���رح���ل���ة اهل��ن��دس��ة
الصوتية على يد حسني قورجيان.
و يعمل قورجيان بدقة بالغة على
مكساج الفيلم و هندسته الصوتية
ن����ظ����را حل���س���اس���ي���ة امل����خ����رج ف��ض��ل��ي
وحرصه على ادق التفاصيل.
الفيلم من املقرر ان يعرض خالل
الصيف بعد اإلنتهاء مونتاجه وإضافة
املؤثرات البصرية له يف تركيا.
(اجلن اجلميل) إنتاج مشرتك بني ايران وتركيا ويعد التجربة اإلخراجية الثانية
للمخرج بايرام فضلي بعد فيلمه األول عام  2007هل لديك تفاحات أخرى؟ الذي
نال إعجاب املشاهدين حينها .الفيلم من بطولة النجمة الرتكية نورغل تشيلتشاي
والنجم اإليراني فرهاد أصالني.

الفنان شهاب حسيني على أعتاب تأسيس شركة سينمائية
ي���ع���ت���زم ال���ن���ج���م ال��س��ي��ن��م��ائ��ي
والتلفزيوني االيراني شهاب حسيين
السفر اىل امريكا والعمل فيها على
تاسيس شركة سينمائية .هذا ما
جاء يف احدى وسائل االعالم حيث
نشر خرب يفيد ب��ان الفنان شهاب
حسيين ي��ن��وي السفر اىل امريكا
لغرض تأسيس شركة سينمائية
هناك وافاد اخلرب بان حسيين يود
م��واص��ل��ة عمله السينمائي هناك
بالتعاون مع املخرج اصغر فرهادي.
ويف لقاء له مع احدى القنوات االمريكية سئل حسيين عن مشاريعه وعن طبيعة
التمثيل يف السينما االيرانية فقال :ليس هناك مشكلة يف السينما االيرانية من حيث
التعبري عن العواطف وانا ال اؤمن بضرورة ان حيدث متاس بني املمثل واملمثلة الظهار
العاطفة بل هناك طرق اخرى تفي بالغرض.
وق���ال ح��س��ي�ني :ان االف��ل�ام ال��ع��امل��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ف��ك��ر اص��ب��ح��ت قليلة ه���ذه االي���ام
وال���ك���ث�ي�ر م��ن��ه��ا ل��ي��س ف��ي��ه م���ا ي��ث�ير ال��ف��ك��ر وال���ت���أم���ل واج�����د ض������رورة ل�لاس��ت��ف��ادة
من الكنز االيراني.
وعن هدف سفره اىل امريكا ق��ال :انا مل آت اىل امريكا بقصد السياحة بل جئت
حام ً
ال ثقافة  2500سنة اىل هنا ،فنحن نأخذ بضاعة الفلسفة من الغرب اىل الشرق
وحنمل بضاعة من الشرق اىل الغرب.

قصيدة رثاء في الذكرى الـ  29لرحيل
االمام الخميني رضوان الله عليه
ياروح اهلل
بالشعر سأروي وبالـنثر
وحبرف يرسم باحلرب
آروي عن ما كان ويأتي
ليس خيال يف ماجيري
عن بشر ومل يبقوا
لوال الشاهد فوق القرب
عن قصة نورن األمحق
عن عقل يذهـب بالسكر
عن حكام مل يتعظـوا
فالواعظ يسـبح باخلمر
أموال تصرف للفنت
وسالح وقفـا للغدر
مـازال الـبعض يـفاجئنا
يـتهم الصـادق بالكفر
ومعارك جتري طاحنة
مابـني السارق والفقر
فرعون مازال يراوغ
وحييل األمر إىل السحر
قارون يكنز ماجيمع
وألوف حتيا بالعسر
قد آقسم ربك بالعصر
أن اإلنـسان لفي خسر
لكن هناك إستثناء
مرهونا حبراك العمر
مقرون بالعمل الصاحل
وتواصي احلق مع الصرب
والفجر وليال عشر

.

ثورتك األجدر بالنصر
كجهاد أهل التوحيد
يف إحد كان وفـي بدر
كعلي جدك كحسني
جتدر باجملد وبالذكر
مهدت طريقا توصلنا
لولي أوكل بـاألمر
ويصري الناس بدولته
أحراراً من بعد األسر
فسفينة نوح تنتظر
من يركب أمواج البحر
يف كل البلدان حراك
يف كل فضاء أو شرب
قد اهلم صدقك ثوارا
يف اليمن احلر ويف مصر
يف لبنان وارض الشام
زحفوا بـالراية الصـفر
وأحالوا جيش الطغيان
يهرب مذعورا كالفأر
كـنت علياً يف تقواه
مثل حسني يوم النحر
يرفض أن يركن للظامل
من عاش شـريفا كاحلر
ياروح اهلل لقد أمسى
أمسك يقهر أهل الشر
فالفخر مخيين املصدر
إذ تسـأل عن اصل الفخر
* جليل هاشم البكاء

